
Opleiding

Gebouwen 

om van te houden

De menselijke en vitaliserende werkomgeving

die bijdraagt aan productiviteit

dr ir Iris Bakker/ www.levenswerken.eu

http://www.levenswerken.eu/


In deze tijd waarin we 

ervaren dat grote 

veranderingen gaande zijn 

in de natuur en het klimaat 

en er verwarring optreedt 

door het coronavirus, 

realiseren we ons dat er 

twee dingen essentieel zijn. 



Die twee dingen zijn:

dat wij als individu, ook in ons 

werk bewuste keuzes maken die 

een verbondenheid hebben met 

ons persoonlijke levensdoel en

dat wij als collectief dankzij een 

hechte samenwerking elkaar 

versterken

onder de voorwaarde dat wij 

zowel als individu en als collectief 

Moeder Aarde omarmen.



Hiertoe is de Opleiding 

Gebouwde Dierbaarheid 

ontwikkeld. Deze opleiding draagt 

de drie-eenheid uit van de 

individuele mens, het collectief en 

de natuur. Het geheel is vertaald 

naar de menselijke, vitale en 

productieve werkomgeving. 

Dierbaarheid is een 

overkoepelend begrip dat staat 

voor duurzaam, circulair en 

humaan. 



Deel I: De Mens

Wat bedoelen we met ‘De mens 

staat centraal’? Hoe komt hij tot 

zijn recht en hoe kan hij al zijn 

talenten ontwikkelen? De mens 

kent de drie-eenheid van 

lichamelijke, psychologische en 

mentale behoeften die om een 

balans vraagt. De grondslag 

vormt zijn persoonlijke 

levensdoel. 

We benoemen deze behoeften 

en gaan in op de samenhang. 

We leggen verbanden met de 

ratio, emotie en intuïtie en stellen 

vast hoe werk bijdraagt aan geluk 

en wat de voorwaarden zijn. 

Duur: 1 dagdeel



Deel II: Het Collectief

Wat is de essentie van een 

collectief en wat is het wezenlijke 

van hechte samenwerking? Wat 

zijn de voorwaarden zodat we 

gezamenlijk het beste resultaat 

verkrijgen met echtheid, 

oprechtheid en eerbied voor 

elkaar? Uiteindelijk leidt dit tot 

excellente performances.

Duur: 1 dagdeel



Deel III: Het Gebouw

Wat is een mensgericht gebouw 

hoe maken we de gebouwde 

omgeving zodanig dat deze 

vitaliseert en mensen 

productiever maakt? Het 

Programma van Eisen van de 

Humaniteit met het Kwalitatieve 

Bouwbesluit vormen het 

supplement van de reguliere 

bouwregelgeving waardoor de 

mens meer tot zijn recht komt en 

geluk ervaart. 

Duur: 1 dagdeel



Samenhang tussen 

Kennis & Kunst

Het is een grote eer dat de 

kunstenares Annemarie 

Busschers mee heeft willen 

werken aan de tot standkoming

van het Handboek. Als geen 

ander is zij in staat de mens weer 

te geven zoals hij is, in al zijn 

echtheid en oprechtheid. Zonder 

aangeleerde façade. Met potlood 

tekent Annemarie de mens op 

enorme doekwerken en 

exposeert in diverse musea. 



Practisch

Ik geef de opleiding bestaande uit 

drie dagdelen zowel op eigen als 

op uw locatie. Eigen locatie is 

corona bestendig. Aantal 

deelnemers bedraagt 10 mensen. 

Alle informatie is 

wetenschappelijk onderbouwd en 

terug te vinden in de literatuur. 

Ieder ontvangt het complete 

handboek (ong. 170 pagina’s.)



Deel I: Inhoud

de mens in de systeemwereld, 

verbinding hart, brein en 

onderbuik; samenhang ratio, 

emotie en intuïtie; de invloed van 

de hand op het denken; de mens 

in de digitale wereld; 

kerncompetenties; 

psychologische behoeften van 

Ryan & Deci; zingeving en 

toegevoegde waarde. Het hoe, 

wat en waarom. De balans 

tussen kennis en ervaren. 

Penfield. De balans tussen 

denken en doen. Denkvarianten. 

Denkenergie. Waarnemen en 

ervaren. De mens als 

natuurwezen. De mens als 

productief wezen. 

Dierbaar zijn naar jezelf. 



Deel II: Inhoud

Organisatie/ organisme; 

systeemdenken,  empathie, 

menselijk contact, collectief, 

shared values, samenwerking, 

verbinding, werkprocessen, 

cultuur en werkcultuur, 

integraliteit, schakelen, spelender

wijs, vrijdenker, de samenhang 

tussen fysiek en virtueel. 

Integrale performances. Werk en 

kwaliteit. De 

kenniswerkgemeenschap, 

Dierbaar zijn naar de ander en 

het collectief. 



Deel III: Inhoud

Het gebouw als façade, het 

mensgerichte gebouw, de 

verdingde wereld en circulariteit, 

trends versus authentiek, 

echtheid, natuur, kwaliteit versus 

kwantiteit, ruimte en tijd, drie 

Gouden werkplekken, de 

connectie met de oude 

stadsgemeenschap, de 

kenniswerkplaats, de vitale 

leefomgeving, boeken, 

belevingskwaliteit, het PVE van 

de Humaniteit en het Kwalitatieve 

Bouwbesluit. 



Meer weten?
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